
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Saat ini era komputeriasi sudah menyebar dengan luas, yang meliputi  

hampir semua layanan komunikasi yang ada seperti media internet, yang 

menyebabkan semua orang menggunakan media ini sebagai bahan untuk  

mencari informasi, dan ada pula yang menggunakannya sebagai bahan untuk 

mencari inforamsi dengan tujuan-tujuan tertentu. Perkembangan dan kemajuan 

teknologi, khususnya teknologi komputer yang ada memang banyak keuntungan 

dalam membantu kehidupan manusia. Tetapi dengan kemajuan teknologi juga 

akan membawa dampak negative yang banyak terjadi, seperti adanya kejahatan 

komputer, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar sistem 

jaringan komputer. Kejahatan komputer akan menyebabkan kerugian dari para 

pengelola sistem jaringan komputer, yang khususnya berhubungan dengan 

sejumlah data-data yang merupakan informasi yang sangat penting, yang hanya 

diperbolehkan untuk diketahui oleh orang-orang tertentu di dalam perusahaan 

tersebut. Untuk itu keamanan data yang merupakan informasi berharga menjadi 

prioritas utama untuk diperhatikan dan harus terjamin dari segala kemungkinan 

kerusakan ataupun penyelahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab, sehingga menyebabkan sistem informasi menjadi rusak dan tidak bisa 

digunakan lagi sebagaimana yang diinginkan. 

Kebutuhan akan jaringan komputer semakin bertambah penting, baik dalam 

pendidikan, pekerjaan maupun dalam sebuah permainan, salah satu hal penting 

dalam mengelola jaringan komputer yaitu kemanan dari jaringan itu sendiri, 

dengan banyaknya akses ke jaringan tersebut maka akan banyak pula peluang 

kejahatan yang terjadi didalam jaringan tersebut, misalkan adanya pencurian data 

yang terjadi dijaringan tersebut ataupun adanya peretas yang mematikan sumber 

daya jaringan tersebut, dan sebagainya (Oris, 2016). 

Jaringan komputer terus mengalami perkembangan, baik dari skalabilitas, 

jumlah node, maupun teknologi yang digunakan, oleh sebab itu diperlukan 

pengelolaan jaringan yang baik, sehingga untuk ketersediaan jaringan selalu ada 
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namun demikian dalam pengelolaan jaringan memiliki banyak permasalahan 

diantaranya yang berhubungan dengan keamanan jaringan (Sugiyona, 2016). 

Jaringan komputer merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat 

dielakkan lagi, dan secara umum, yang disebut jaringan komputer adalah 

sekumpulan atau kelompok dari beberapa komputer yang saling berhubungan 

satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi dengan bantuan melalui 

media komunikasi untuk dapat saling berbagi informasi, aplikasi, dan juga 

perangkat keras secara bersama-sama. Disamping itu jaringan komputer dapat 

diartikan juga sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di 

berbagai lokasi yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. 

Banyak teknik yang dapat diupayakan dalam memperkecil tingkat 

kejahatan dalam jaringan ini, salah satu teknik yang banyak digunakan untuk 

pengamanan jaringan. 

Jaringan lokal adalah dengan menggunakan switch port security, switch 

port security merupakan teknik yang akan mengizinkan siapa saja yang berhak 

menggunakan akses jaringan melalui port yang tersedia di switch (Oris, 2016). 

Keamanan jaringan sangat vital bagi sebuah jaringan komputer. 

kelemahan- kelemahan yang terdapat pada jaringan komputer jika tidak 

dilindungi dan dijaga dengan baik akan menyebabkan kerugian berupa 

kehilangan data, kerusakan sistem server, tidak maksimal dalam melayani user 

bahkan kehilangan aset-aset berharga institusi. Keamanan jaringan merupakan 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan meskipun terkadang beberapa 

organisasi lebih mendahulukan tampilan dan lain sebagainya dibandingkan 

masalah keamanannya, dan ketika sistem mendapat serangan dan terjadi 

kerusakan sistem, masalah dan kerugiannya akan lebih besar untuk melakukan 

perbaikan sistem (Ino, 2017). 

Keamanan Komputer seperti yang dikatakan oleh Howard, seorang 

Analisys Of Security Incidents On The Internet pada tahun 1989-1995, 

mengatakan bahwa: “Computer Security is preventing attackers form achieving 

objectives through unauthorized access or unauthorized use of computers & 

Networks”. Yaitu proses pencegahan yang dilakukan oleh penyerang untuk 

terhubung ke dalam jaringan komputer melalui akses yang tidak sah, atau 
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penggunaan secara ilegal dari komputer dan jaringan. 

Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem informasi 

adalah sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin 

ketersediaan layanan begi penggunanya. Sistem harus dilindungi dari segala 

macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak 

berhak (Syukron, 2018). 

Penanganan Insiden Keamanan Jaringan adalah bagian dalam menangani 

keamanan informasi. Sebab dari keadaan jaringan yang ada dan diaplikasikan 

dalam suatu organisasi akan mempengaruhi keamanan informasi yang ada 

padanya. 

SMAN 4 Palopo merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di 

palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun nomor pokok sekolah (NPSN) untuk 

SMAN 4 Palopo ini adalah 40307804. Sekolah ini menyediakan berbagai 

fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan 

kualitas terbaik yang kompeten dibidangnya, kegiatan penunjang pembelajaran 

seperti ekstrakulikuler (ekskul), organisasi siswa, komunitas belajar, tim 

olahraga, dan perpustakaan sehingga siswa dapat belajar secara maksimal. Proses 

belajar dibuat senyaman mungkin bagi murid dan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada sekolah SMAN 4 

palopo belum memiliki sistem keamanan pada jaringan LAN, maka secara 

otomatis apabila ada user yang mencoba untuk terhubung ke suatu jaringan 

melalui port switch maka user tersebut bisa masuk dengan mudah karena port 

pada switch tidak memiliki keamanan. 

Salah satu solusi yang ingin saya berikan adalah dengan menerapkan 

sistem keamanan Switch port Security yang di mana sistem ini hanya 

memberikan akses kepada user yang sudah di daftar Macc Addressya untuk 

menggunakan suatu jaringan. Oleh karena itu dengan adanya sistem keamanan 

yang saya usulkan bisa mengurangi terjadinya pencurian data yang di lakukan 

oleh user yang tidak bertanggung jawab. 



4 
 

 

 
 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat di 

ambil yaitu evaluasi keamanan jaringan komputer yang ada di sekolah SMAN 4 

palopo? 

1. 3 Tujuan Penelitan 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisa tingkat keamanan jaringan komputer yang ada di SMAN 4 palopo 

agar lebih efisien. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap: 

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam 

melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

yang sudah diperoleh. 

2. Sebagai data yang bisa diberikan dan digunakan oleh pihak sekolah SMAN 4 

palopo guna mengamankan jaringan komputer (LAN) agar lebih baik. 

3. Sebagai pengetahuan bagi pengguna layanan / fasilitas  internet  (Wifi  

maupun kabel LAN) khususnya bagi  pengguna  yang  awam  terhadap  

bahaya jaringan LAN tanpa pengamanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 

1. Sistem Keamanan Jaringan 

a. Pengertian Keamanan Jaringan 

Keamanan jaringan merupakan sesuatu sistem yang di pakai buat 

membagikan perlindungan ataupun proteksi pada sesuatu jaringan supaya bebas 

dari bermacam ancaman luar yang bisa mengganggu jaringan. Tujuan dari 

keamanan jaringan merupakan buat mengestimasi efek kehancuran jaringan yang 

berbentuk ancaman fisik ataupun logik baik langsung maupun tidak langsung 

yang mengusik kegiatan yang berlangsung di dalam jaringan. 

Keamanan Komputer seperti yang dikatakan oleh Howard, seorang 

Analisys Of Security Incidents On The Internet pada tahun 1989-1995, 

mengatakan bahwa : “Computer Security is preventing attackers form achieving 

objectives through unathorized access or unauthorized use of computers & 

Networks”. Yaitu proses pencegahan yang dilakukan oleh penyerang untuk 

terhubung ke dalam jaringan computer melalui akses yang tidak sah, atau 

penggunaan secara ilegal dari komputer dan jaringan. Menurut Gollmann pada 

tahun 1999 dalam bukunya “Computer Security” menyatakan bahwa: 

“Keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan dini dan 

deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem 

komputer.” 

Sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke Internet harus 

direncanakan dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi sumber daya 

yang berada dalam jaringan tersebut secara efektif. Apabila ingin mengamankan 

suatu jaringan maka harus ditentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang 

harus diatasi, dan resiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. 

(Hasibuan, 2016) 

 

b. Prinsip Keamanan Jaringan 

Menurut Rushadi (2018), prinsip keamanan jaringan dapat dibedakan 

menjadi lima, yaitu : 
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1) Kerahasiaan (secrecy) 

Secrecy berhubungan dengan hak akses buat membaca informasi, data serta 

sesuatu sistem komputer. Dalam perihal ini sesuatu sistem komputer bisa 

dikatakan nyaman bila sesuatu informasi maupun data cuma bisa dibaca oleh 

pihak yang sudah diberi wewenang secara legal. 

2) Integritas (integrity) 

Integrity berhubungan dengan hak akses buat mengganti informasi ataupun 

data dari sesuatu sistem pc. Dalam perihal ini sesuatu sistem pc bisa dikatakan 

nyaman bila sesuatu informasi ataupun data cuma bisa diganti oleh pihak yang 

sudah diberi perihal. 

3) Ketersediaan (availability) 

Availability berhubungan dengan ketersediaan informasi ataupun data pada 

dikala yang diperlukan. Dalam perihal ini sesuatu sistem pc bisa dikatakan 

nyaman bila sesuatu informasi ataupun data yang ada pada sistem pc bisa diakses 

serta dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. 

4) Authentication 

Aspek ini berhubungan dengan metoda buat melaporkan kalau data betulbetul asli, 

orang yang mengakses serta membagikan data merupakan benar orang yang 

diartikan, ataupun server yang kita mendatangi merupakan server yang asli. 

5) Akses Kontrol (Access Control) 

Aspek kontrol ialah fitur- fitur keamanan yang mengendalikan dimana user 

berbicara dengan sistem. Akses kontrol melindungi sistem dari akses yang tidak 

berhak serta biasanya memastikan tingkatan otorisasi sehabis prosedur autentikasi 

sukses dilengkapi. 

 

c. Jenis Serangan Terhadap Keamanan Jaringan 

Menurut Rushadi (2018), pada dasarnya serangan terhadap suatu data 

dalam suatu jaringan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

1) Serangan Aktif 

Serangan yang mencoba mengubah informasi dan mendapatkan otentikasi 

dengan mengirim paket informasi yang salah ke aliran informasi atau mengubah 

paket yang mengirimkan aliran data. Serangan aktif sulit dicegah karena mereka 

memerlukan perlindungan fisik untuk semua fasilitas dan rute komunikasi kapan 
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saja. Apa yang bisa dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan situasi yang 

disebabkan oleh serangan ini. 

2) Serangan Pasif 

Serbuan pada sistem otentikasi yang tidak memasukkan informasi dari aliran 

informasi, namun cuma memonitor pengiriman data tentang tujuan. Data ini bisa 

digunakan oleh bagian yang tidak bertanggung jawab. Serbuan pasif yang 

memakai unit informasi setelah itu digunakan buat memasukkan tahap otentikasi 

dengan mengklaim selaku pengguna asli yang diucap serbuan serbuan. Sebagian 

data otentikasi semacam kata sandi ataupun informasi biometrik yang dikirim 

lewat transmisi elektronik bisa ditaruh serta setelah itu digunakan buat 

mensimulasikan informasi aktual. Serbuan pasif ini susah dideteksi sebab 

penyerang tidak menciptakan pergantian informasi. Sebab itu, buat 

menanggulangi serbuan pasif ini, itu lebih bersikeras pada penangkalan daripada 

deteksinya. 

 

d. Bentuk-bentuk Ancaman Keamanan Jaringan 

Menurut Rushadi (2018), ancaman keamanan jaringan ini lebih umum 

disebut Bruce Force dan Dictionary, serangan ini merupakan upaya untuk 

memasuki jaringan dengan menyerang kata sandi basis data atau dengan 

menyerang koneksi cepat aktif untuk menemukan kata sandi. Dari akun 

pengguna secara sistematis. Cobalah berbagai kombinasi, huruf atau simbol. 

Untuk mengatasi serangan keamanan jaringan dari jenis ini, suatu kebijakan 

diperlukan pada penggunaan kata sandi yang kuat, termasuk tidak menggunakan 

kata sandi yang akrab. Semakin lama kata sandi dan kombinasi semakin sulit 

ditemukan. Ada beberapa bentuk ancaman pada jaringan komputer yang sering 

ditemui hari ini termasuk: 

1) Denial of Services (DoS) 
 

Denial of Services (DoS) ini merupakan salah satu ancaman keamanan 

jaringan yang menciptakan suatu layanan jaringan jadi macet, serangan yang 

membuat jaringan kamu tidak dapat diakses serta membuat sistem kamu tidak 

dapat merespon terhadap trafik ataupun permintaan layanan terhadap objek serta 

resource jaringan. Terdapat sebagian tipe DoS semacam: 
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a) Distributed Denial of Services (DDoS), terjadi saat penyerang berhasil 

berkompromi dengan layanan sistem dan gunakan sebagai pusat untuk 

menyebarkan serangan pada korban lain. 

b) Distributed reflective denial of service (DRDoS) 

Pemakaian Internet, semacam pembaruan protokol serta router DNS. 

DDDOS ini melanda dengan mengirim pembaruan, tahap, jumlah yang sangat 

besar buat bermacam layanan server ataupun router memakai alamat puruatan  

di sasaran korban. Ping kematian, merupakan serbuan ping yang besar. Dengan 

memakai perlengkapan spesial, penyerang bisa mengirim paket ping kebesaran 

kepada korban. Dalam banyak permasalahan, sistem melanda upaya buat 

memproses informasi, kesalahan terjalin, menciptakan kehancuran, 

membekukan ataupun mengawali kembali sistem. 

c) Ping of Death 

Semacam serbuan Buffer overflow namun sistem yang diserbu kerap jadi 

mati, hingga diucap DoS attack. Stream Attack terjalin dikala banyak jumlah 

paket yang besar dikirim mengarah ke port pada sistem korban. 

2) Spoofing 

Spoofing kadang-kadang digunakan untuk menunjuk sengatan utama, 

penyisipan informasi palsu atau pelanggar ke header e-mail atau netnews. Header 

berdinding digunakan untuk menipu penerima atau aplikasi jaringan, mengenai 

asal pesan. 

3) Serangan Man-in-the-middle 

Man-in-the-middle terjadi ketika pengguna destruktif dapat memposisikan 

antara dua tautan komunikasi dua titik. Para penyerang tidak muncul di kedua sisi 

tautan komunikasi dan dapat mengubah konten dan arah lalu lintas. Dengan cara 

ini, para penyerang dapat menangkap koneksi informasi identifikasi yang sama 

yang mampu memodifikasi isi pesan dari dua titik komunikasi ini. 

4) Spamming 

Spamming atau spam adalah salah satu bentuk teknologi olahpesan yang 

paling umum dan yang paling sering ditemui oleh instalasi perpesanan produk 

spam, dapat diatur dalam beberapa pesan email yang diinginkan oleh pengguna 

yang terutama pesan komersial meskipun tingkat ancaman bisa kata relatif rendah 
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dibandingkan dengan cacing emarate atau phishing 

5) Sniffer 

Sniffer (serangan snooping) adalah kegiatan destruktif yang merusak yang 

menginginkan informasi tentang jaringan atau lalu lintas melalui jaringan. Sniffer 

sering kali merupakan program pemulihan paket yang dapat menduplikasi konten 

paket melalui dukungan jaringan dalam file. Serangan sniffer sering difokuskan 

pada koneksi awal antara klien dan server untuk mendapatkan pengidentifikasi 

kredibilitas dan kata sandi. 

6) Crackers 

Cracker adalah penunjukan bagi mereka yang memasuki sistem dan cracker 

lebih bersifat destruktif, biasanya pada jaringan komputer, kata sandi komputer 

atau lisensi program komputer, dengan sengaja menentang keamanan komputer, 

undo (mengubah halaman Web front) yang dimiliki oleh orang lain, bahkan 

sampai melepas data orang lain, Mencuri data dan melakukan cracking umumnya 

untuk keuntungan mereka sendiri, niat sesat atau karena alasan lain karena ada 

tantangan. Beberapa proses pencurian dilakukan untuk menunjukkan kelemahan 

keamanan sistem. 

 

2. Switch Port Security 

a. Pengertian switch port security 

Switch port security adalah sebuah trafik control yang bekerja di layer 2 

data link, yang berfungsi untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat end 

device mana saja yang dapat terkoneksi pada suatu port di switch tersebut. 

Suatu keahlian switch manageable dalam tingkatkan keamanan jaringan 

dengan menggunakan port- port yang terdapat pada switch tersebut. 

Switch port security dipecah jadi 3 jenis yakni: 

1) Default/ static port security 

Ketika port security ini di fungsikan sampai Macc Address port security 

hendak diaktifkan pada port switch, sehingga port tidak hendak mem- forward 

packets apabila source address bukanlah address yang telah kita defenisikan/ 

tentukan sebelumnya. membenarkan alamat mac tertentu yang di perbolehkan 

buat terhubung ke port tersebut secara manual. 
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2) Port security dynamic learning 

Macc Address di pelajari secara dinamis pada dikala fitur terhubung ke 

switch, Macc Address tersebut di simpan di Macc Address table. 

3) Sticky port security 

Suatu keahlian switch dalam memahami Macc Address masing- masing 

fitur yang tersambung serta hendak memblok tiap Macc Address yang melebihi 

dari Macc Address yang sudah terdaftar (Oris, 2016). 

 

b. Switch 

Switch adalah device sederhana yang berfungsi menghubungkan multiple 

computer pada layer protocol jaringan level dasar, Switch beroperasi pada layer 

dua ( Data Link Layer) dari OSI model (Rafiudin,2003). 

 
Gambar 1. Switch 

Switch kembali terbagi menjadi 2 macam yaitu: 

1) Switch unmanageable 
 

Switch ialah fitur yang berperan buat menghubungkan sebagian pc maupun 

fitur jaringan agar bisa berbagi sumber dayanya. Switch ialah suatu perangkat 

keras yang membolehkan terbentuknya distribusi packet informasi antar pc dalam 

jaringan serta sanggup buat mengidentifikasi topologi jaringan dibanyak layer 

sehingga informasi bisa langsung hingga ketujuan, switch memiliki memori yang 

diucap dengan CAM table( Content Addressable Memory) ataupun diketahui pula 

dengan istilah Macc Address table, tiap fitur yang tersambung ke switch hingga 

secara otomatis switch hendak menaruh segala Macc Address tiap fitur yang 

tersambung dengannya kedalam Macc Address tabel, tetapi swich tipe ini tidak 

menunjang keahlian buat keamanan maupan mutu layanan yang profesional 

dijaringan. 
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2) Switch managable 

Pada tipe switch ini senantiasa dengan guna yang sama tetapi banyak fitur 

fitur bonus yang bisa tingkatkan mutu dari jaringan tersebut, contoh fitur yang 

sangat kerap digunakan merupakan keahlian switch dalam membuat VLAN serta 

control traffic jaringan, switch ini serta bisa melaksanakan proses routing, berbeda 

perihal nya dengan switch unmanageable yang cuma bekerja di layer 2 yaitu layer 

informasi link, tetapi pada switch manageable bisa dicoba proses routingan 

maupun menghubungkan alamat IP yang berbeda dalam perihal ini switch bekerja 

di layer 3. Tidak hanya dengan keahlian buat membuat VLAN serta control traffic 

jaringan, switch ini pula bisa bisa tingkatkan kemanan dengan menggunakan 

keahlian switch port security yang berperan buat menanggulangi hak akses ke 

jaringan tersebut bersumber pada port- port yang di miliki oleh switch tersebut. 

 

c. Port 

Port adalah gerbang yang digunakan sebagai konektor (Penghubung) 

antara perangkat periferal dengan suatu mainboard pada sistem komputer. Ports 

memperbolehkan data dikirim/diterima ke/dari perangkat eksternal.tempat di 

mana informasi masuk dan keluar dari komputer, port scanning  

mengidentifikasi pintu terbuka ke komputer. Port memiliki penggunaan yang 

sah dalam mengelola jaringan, tetapi scanning port juga bisa berbahaya jika 

seseorang sedang mencari titik akses yang lemah untuk masuk ke komputer 

anda (Ocanitra,dkk 2019). 

 

Gambar 2. Port LAN 

 

3. Gambaran Umum Lokasi 

SMAN 4 Palopo merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di 

palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun nomor pokok sekolah (NPSN) untuk 
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SMAN 4 Palopo ini adalah 40307804. Sekolah ini menyediakan berbagai 

fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan 

kualitas terbaik yang kompeten dibidangnya, kegiatan penunjang pembelajaran 

seperti ekstrakulikuler (ekskul), organisasi siswa, komunitas belajar, tim 

olahraga, dan perpustakaan sehingga siswa dapat belajar secara maksimal. 

Proses belajar dibuat senyaman mungkin bagi murid dan siswa. 

 

2.2 Hasil penelitian yang relevan 

Hasil Penelitian Relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Sudaryanto (2017) dengan judul penlitian Implementation port security for 

security systems network at the computing laboratory of adisutjipto 

technology college. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini 

adalah perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keamanan port 

yang diimplementasikan di Laboratorium Komputasi STTA pencurian atau 

penggunaan bandwidth yang berlebihan dapat dikurangi 70,19% dan 

penggunaan kabel Unshielded twisted-pair (UTP) dengan perangkat 

komputer yang tidak terdaftar dapat dicegah. 

2. Sulaiman (2016) dengan judul penelitian analisis sistem keamanan jaringan 

dengan menggunakan switch port security. Metode yang digunakan dalam 

analisis ini adalah menggunakan perbandingan. Tes akan dilakukan dengan 

menggunakan simulasi program Cisco Packet Tracer 6.2 (CPT). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui switch port security apa yang cocok untuk 

diterapkan dalam sebuah keamanan jaringan. Berdasarkan pengujian 

simulasi implementasi menggunakan Cisco Packet Tracer 6.2, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa Sticky port security sangat efisien digunakan 

karena kemampuannya yang dapat mempelajari secara dynamic mac- 

address yang akan didaftarkan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu 

lokasi,penelitian ini dilakukan di kota Medan, Sumatra Utara dan penelitian 

yang akan saya dilakukan di kota palopo. 

3. Harianto (2001) dengan judul penelitian Membangun Virtual Local Area 

Network (Vlan) Pada Politeknik Kesehetan Kementertian Kesehatan 
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Kalimantan Timur. Dengan menggunakan metode penelitian PPDIOO 

Network Lifecycle sebagai acuan metodologi. Hasil dari penelitian ini adalah 

dibuatnya sebuah jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi pada 

jaringan di Poltekkes Kaltim yang berawal dari local area network dan 

digantikan menjadi virtual local area network untuk membantu kinerja akses 

internet. 

4. Ocanitra dkk. (2019) dengan judul penelitian Implementasi Sistem 

Keamanan Jaringan Menggunakan Firewall Security Port Pada Vitaa Multi 

Oxygen. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perusahaan 

menggunakan pengamanan jaringan komputer dengan pemberian default/ 

static port security (sebuah kemampuan switch untuk mendaftarkan dan 

membatasi perangkat yang dapat terkoneksi pada suatu port), port security 

dynamic learning (kemampuan switch untuk mengenali Macc Address secara 

dinamis ketika perangkat komputer terhubung ke switch dan akan 

menyimpan mac addres tersebut ke mac addres table), sticky port security 

(kemampuan switch dalam mengenal Macc Address pada tiap – tiap 

perangkat yang terhubung dan akan memblokir Macc Address yang telah 

terdaftar). Pada setiap port karena dapat mencegah terjadinya pencurian 

data. Selain itu dengan menggunakan security port merupakan salah satu 

solusi kemanan jaringan berupa protokol keamanan yang berada di setiap 

tempat kerja karyawan. Dari hasil peneltian yang di lakukan Penerapan 

sistem kemananan yang digunakan dengan dhcp pada IP client sangat  

mudah merespon koneksi jaringan dan dapat memudahkan user bekerja 

diseluruh port tempat kerja yang ada. Dengan menggunakan Security port, 

maka system keamanan jaringan diterapkan lebih aman untuk menghidari 

koneksi jaringan dari akses yang tidak berkepentingan, serta menjaga data 

tersebut karena dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dengan menggunakan Firewall Security port, maka pihak IT dapat 

memanajemen setiap penguna jaringan, dan mendapatkan informasi jika 

terdapat perpindahan, karena perangkat yang tidak didaftarkan hak aksesnya 

akan diblok untuk terkoneksi ke jaringan tersebut. 

5. Zaen dkk.(2018) dengan judul penlitian Perancangan Switch Manageable 
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Untuk Pengelolaan Virtual Lan Menggunakan Linux Centos Pada Smkn 2 

Kuripan. Dengan menggunakan metode simulasi pada pengujian rancangan, 

diketahui bahwa workstation antar VLAN berhasil terkoneksi satu sama lain 

dan server berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil ujicoba pada jaringan 

laboratorium SMK Negeri 2 Kuripan, switch manageable mampu membantu 

administrator jaringan dalam melakukan pengelolaan terhadap jaringan 

Virtual LAN SMKN 2 Kuripan. Pengelolaan yang di lakukan berupa 

pembuatan bridge, pembuatan ethernet VLAN dan penerapan IP tables 

sebagai firewall. aplikasi pendukung switch manageable dapat di operasikan 

dengan mudah. Switch manageable dapat membatasi komunikasi antar 

komputer yang terdapat didalam jaringan VLAN, membatasi komputer yang 

dapat mengakses switch manageable, dan dapat memberikan fungsi sharing 

files and folders untuk komputer yang memiliki hak komunikasi didalam 

jaringan maupun antar jaringan VLAN. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Pada setiap penelitian pasti memerlukan keragka berfikir sebagai pijakan 

atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari sebuah penelitian hal ini 

diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur 

kerangka fikir akan di jelaskan sebagai berikut: SMAN 4 palopo merupakan salah 

satu sekolah menengah atas yang ada di kota palopo. SMAN 4 palopo 

membutuhkan suatu jaringan internet untuk mengakses internet agar dapat 

membantu proses belajar mengajar yang lebih baik. Pada suatu jaringan internet 

harus membutuhkan sistem keamanan jaringan, yang dimana sistem keamanan 

jaringan merupakan salah Satu tahapan yang harus di lakukan untuk membangun 

sebuah jaringan, adapun keamanan jaringan yag diterapkan di SMAN 4 palopo 

yaitu jaringan tanpa kabel (warless) yang dimana jaringan warless masih terdapat 

beberapa masalah keamanan, diantaranya adalah seringnya terjadi pembobolan 

jaringan dari user yang tidak terotorisasi yang bisa saja mencuri dan merusak 

server jaringan. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuat sistem keamanan dengan 

memanfaatkan switch port security sebagai sistem keamanan jaringan di SMAN 4 

palopo yang lebih efisien untuk mengamankan jaringan komputer tersebut. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam bentuk 

bagan sebagai berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pikir 


